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 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم

 «ةسردملا لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم تس نم ةءارق جمانرب
 .ةنكمتملا ةءارقلا ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ

 تاعوضوم نم اًعساو اًقاطن يطغت ةّيصصق ريغو ةّيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشيإ

 تادرفملا راركت َّنِإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصما

 ىنعملا خيسرتو حيحصلا ّنطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي ؛جمانربلا اذه يف .ةّيساسألا

 «جّردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم ّلك يف .نهّذلا يف

 «لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم ةلحرم دعب ةلحرم
 .هنكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف يمت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم ىلإ
 .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مكحعلا نم ءرمألا ةياهن يف

 .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا اذه بتك

 1 ازنملا ةعلاطملا ةعتمل ّيلاثمو ؛ةيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ٌيلاثم جمانرب هْنِإ
 ةّلقتسملا ةءارقلاب ءدبلا ." (يناثلاو لّوألا) ةءارقلاب ءدبلا .؟ (501 8: 11) ةءارقلا لبق ام ١.

 (سماخلاو عبارلا) رْسيِب ةءارقلا .5 (عبارلاو ثلاثلا) ةّلقتسملا ةءارقلا .5 (ثلاثلاو يناثلا)

 .(سداسلاو سماخلا) ةنّكمتملا ةءارقلا .”
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 دّومسألا

 نوئشان نانشبل ةبسكم ف رْثشَّتلاَو ةميرتلا رشاد : دادعإ
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 .9 .ٍضْعَب عم اهُضْحَب ُبَعْلَت ُلابْشَلا













 دوسألا ىلع اوظِفاحُي نأ ٍساَّنلا ىلع
 اهيف شيعت يتلا ٍتاباغلا ىلعو
 .ةؤسألا
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 ٍتاهّمَألاَو ءابآلاو نيمّلَحما ىلإ ميلك

 ةقّثلا لافطألا َحَتمَتل ةمّمصُم ةجّردُم ةعّلاطُم ٍبْتُك «أرقأ انأ» ةلسلس

 .ةءارقلل ةحجان ةيادب مهل َرّقوتو

 ىلوألا مهتلّواحُمب نوموقي نيذلا لافطألا ُبِسانُي يناثلا ىوّتسمللا

 ليلق ددع اهيف ٌَمِدْحُتساو اًدج ةطيسّب ةغّلب بتكلا تّبِيُك .ةءارقلا يف
 ةحفص ّلك يف لما .اهرّركُت نأ ىلع انْضّرَح يتلا تادّرَفُلا نم

 .ةثداحُملل ةّيويح ليصافت ٌرّقوتو ةءارقلا يف دِعاسُت موسُر اهدِناسُت

 باتكلا اذه
 طِق هنأ ىلع دَّسأْلا ناضرعَت باتكلا امهب حّبتفُي ناتّللا ناتحفّصلا »
 فيكو ةفلتخُما دوسأألا عاونأ ٌضرعَت ةقحاللا تاحفّصلاو .ريبك

 نأ ين ئدتبملا ئراقلا دِعاستل رّركتت ةرابعب ةحفص لك أدبت »

 .ةقثي ةءارقلا يف ٌعَرْشَي
 «دوسألا نع ةّمِهُم تامولعم زر يتلا رّوُّصلا تايِلَك نع اوُئَّذَحت ٠

 .ديزملا يف نوبَعرَي نيذلا لافطألل ةّيفاضإ ٌقئاقح ٌرَفوت يهف
 دّرسَلا ٌميختسَت .باتكلا رخآ يف طيسبلا دّرسَلا ٌمادختسا اولواح »

 يذلا عوضوملا اهيف ٌدِجَت يتلا ةحفّصلا ىلع روثُعلا يف انتَدَعاسُن

 .عيجشُتلاو ةدّعاسُلا نم ريثكلا ىلإ نوجاتحي نوئدتبملا ارق
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 وّطَح دخل نيزهاج اوراص لافطأل

 راي
 .ةفولأمو ةقّوشُم عيضاوم
 .ةلادو ةحضاو رّوص تامِلك

 .ةرزكتُم ةطيسب لَمُج
 .ّصنلل ةحّضومو ةعيدتب موسُر


